Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 –
ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16,
52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19 in 189/20 - ZFRO),
Pravilnika o postopkih izvrševanja proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08,
99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Odloka o dodeljevanju sredstev za programe in projekte s področja
socialnega varstva v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 84/12 s sprem.) je Občinski svet občine Jesenice
na svoji 22. redni seji, dne 09. 12. 2021 sprejel

LETNI PROGRAM
HUMANITARNIH DRUŠTEV IN INVALIDSKIH ORGANIZACIJ V OBČINI JESENICE ZA LETO 2022

1. UVOD
Na podlagi 2. člena Odloka o dodeljevanju sredstev za programe in projekte s področja socialnega
varstva v občini Jesenice (Ur. list RS, št. 84/12 s sprem., v nadaljevanju: Odlok) se na ravni lokalne
skupnosti določi Letni program humanitarnih društev in invalidskih organizacij v občini Jesenice za leto
2022. Ta določa:
 namene za katere se dodeljuje sredstva,
 pogoje za kandidiranje na javnem razpisu,
 vire financiranja in
 višino sredstev namenjenih za programe in projekte humanitarnih in invalidskih organizacij.

2. NAMENI ZA KATERE SE DODELJUJEJO SREDSTVA
V Letnem programu humanitarnih društev in invalidskih organizacij v občini Jesenice se v letu 2022
namenijo sredstva za programe in projekte s področja socialnega varstva, ki so namenjena
preprečevanju in razreševanju socialne ogroženosti posameznika in skupin. Sredstva iz proračuna
Občine Jesenice so namenjena za naslednja področja:
A – PROGRAMI SOCIALNEGA VARSTVA
Sredstva so namenjena za sofinancira programov humanitarnih organizacij, ki opravljajo humanitarno
dejavnost na področju socialnega in zdravstvenega varstva in katerih cilji delovanja so v skladu s 5.
členom Zakona o humanitarnih organizacijah in sofinanciranje programov invalidskih organizacij,
katerih cilji delovanja je doseganje kakovosti življenja invalidov, ki so v skladu z 9. členom Zakona o
invalidskih organizacijah.
B – PROJEKTI SOCIALNEGA VARSTVA
Sredstva so namenjena za sofinanciranje humanitarnih projektov, ki jih izvajajo organizacije, ki
opravljajo humanitarno dejavnost na področju socialnega in zdravstvenega varstva in katerih cilji
delovanja so humanitarni in dobrodelni nameni, delujejo preventivno na področju zdravstva in so
namenjenim ljudem, potrebnih materialne in nematerialne pomoči, zaradi materialne in duševne
stiske, invalidnosti, bolezni, zasvojenosti ipd. in za sofinanciranje projektov invalidskih organizacij,
katerih cilji so zlasti uveljavljanje človekovih pravic invalidov, vključenost v družbo in sodelovanje v
vsakdanjem življenju, nediskriminacija invalidov, vzpodbujanje invalidov za opiranje na lastne moči in
sposobnosti, avtonomnost invalidov kot uporabnikov storitev, ekonomsko, socialno, zdravstveno in
pravno varstvo invalidov, socialna pravičnost in enake možnosti.
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3. POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU
V 4. členu Odloka so določeni splošni pogoji za prijavo na javni razpis za sofinanciranje programov in
projektov s področja socialnega varstva. Vlagatelji morajo imeti zagotovljene materialne, kadrovske
pogoje (izvajalce z ustrezno strokovno izobrazbo ali strokovno usposobljene za opravljanje posamezne
dejavnosti), prostorske pogoje in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti na
posameznih področjih, kar vlagatelj jamči s podpisano izjavo v vlogi na javni razpis. Pristojnemu
občinskemu organu, določenemu s pogodbo, morajo redno dostavljati vsa zahtevana poročila in
programe, v kolikor na javni razpis ne kandidirajo prvič. Imeti morajo izdelan vsebinski plan dela in
finančno konstrukcijo za tekoče leto, v kateri so predvideni prihodki in odhodki za izvedbo programa
tako, kot je zahtevano v prijavi na javni razpis in urejeno evidenco o članstvu za programe oziroma
projekte za katere kandidirajo na javnem razpisu (velja samo za društva), kar je razvidno iz priloženega
dokazila.
Poleg splošnih pogojev morajo vlagatelji izpolnjevati tudi posebne pogoje iz 5. člena Odloka.

4. VIRI FINANCIRANJA
Sredstva za sofinanciranje programov in projektov s področja socialnega varstva se zagotovijo v
proračunu Občine Jesenice za leto 2022 (Proračunska postavka 6700 Humanitarni projekti in programi,
konto 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam).

5. VIŠINA SREDSTEV NAMENJENIH ZA PPROGRAME IN PROJEKTE S PODROČJA SOCIALNEGA
VARSTVA
Ime programa

Višina v EUR

A

Programi socialnega varstva

24.500,00

B

Projekti socialnega varstva

2.000,00

SKUPAJ

26.500,00

6. DRUGE DOLOČBE
Sredstva za sofinanciranje programov in projektov s področja socialnega varstva v občini Jesenice se
razdelijo na podlagi izvedenega javnega razpisa ter na podlagi vrednotenja prispelih vlog v skladu z
veljavnimi merili.
Dodatno se na področju socialnega varstva v okviru proračunske postavke 6700 Humanitarni projekti
in programi zagotovijo tudi sredstva za:
 sofinanciranje izvajanja verificiranega javnega socialnovarstvenega programa »Naj mladih ne
vzgaja ulica« (preventivni program v obliki dnevnega centra za otroke in mlade od 8. do 25. leta
starosti), ki ga izvaja društvo Žarek, nevladna organizacija v javnem interesu na področju socialnega
varstva (Odločba Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti št. 215141/2021/3 z dne 29. 9. 2021), v višini 9.500,00 €;
 sofinanciranje projekta »Anima Sana« (preventivni programi na področju krepitve duševnega
zdravja), ki ga koordinira Razvojna agencija Zgornje Gorenjske – RAGOR, zavod, katerega
soustanoviteljica je Občina Jesenice, v višini 5.863,38 €.
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7. IZVRŠEVANJE LETNEGA PROGRAMA HUMANITARNIH
ORGANIZACIJ V OBČINI JESENICE ZA LETO 2022

DRUŠTEV

IN

INVALIDSKIH

Pogoj za izvrševanje Letnega programa humanitarnih društev in invalidskih organizacij v občini Jesenice
za leto 2022, ki ga sprejme Občinski svet občine Jesenice, je veljavnost Odloka o proračunu Občine
Jesenice za leto 2022. Letni program humanitarnih društev in invalidskih organizacij v občini Jesenice
za leto 2022 se objavi na spletni strani Občine Jesenice.
Za vse, kar ni opredeljeno v Letnem programu humanitarnih društev in invalidskih organizacij v občini
Jesenice za leto 2022, se smiselno uporabljajo določila Odloka o proračunu Občine Jesenice za leto
2022.

Številka: 122-123/2021-2
Jesenice, 9. 12. 2021

Blaž Račič
ŽUPAN OBČINE JESENICE
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